
Jelovnik za prosinac 2019 

10-satni boravak i jaslice 

Ponedjeljak 

Doručak: med, maslac, polubijeli kruh, kakao 

Užina 1: sezonsko voće, dječji keks 

Ručak: lešo junetina, restani krumpir, zelena salata, polubijeli kruh 

Užina 2: voćni jogurt 

 

Utorak 

Doručak: posebna salama, polubijeli kruh, mlijeko 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: grah sa tjesteninom, suhim mesom, 

 polubijeli kruh, sok od limuna 

Užina 2: kukuruzni štapić integralni,čaj 

 

Srijeda 

Doručak: maslac, džem, polubijeli kruh,voćni čaj 

Užina 1: sezonsko voće, petit keks 

Ručak: cvjetača sa brokulom, mrkvom , krumpirom i maslinovim 

uljem,  

kosani odrezak,polubijeli kruh 

Užina 2: puding od vanilje 

 

 



Četvrtak 

Doručak: kukuruzne pahuljice sa mlijekom 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: lazanje sa purećim mesom,  

kupus mrkva salata, polubijeli kruh 

Užina 2: riža na mlijeku sa čokoladom 

 

Petak 

Doručak: topljeni sir, mlijeko sa medom, polubijeli kruh 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: blitva sa bobom, krumpirom, maslinovim uljem, tvrdo 

kuhano jaje, 

 polubijeli kruh , sok od naranče 

Užina 1: kolač od rogača, čaj od brusnice 
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8-satni boravak  

Ponedjeljak 

Doručak: med, maslac, polubijeli kruh, kakao 

Užina 1: sezonsko voće, dječji keks 

Ručak: lešo junetina, restani krumpir, zelena salata, polubijeli kruh 

 

Utorak 

Doručak: posebna salama, polubijeli kruh, mlijeko 

Užina 1: sezonsko voće 



Ručak: grah sa tjesteninom, suhim mesom, 

 polubijeli kruh, sok od limuna 

 

Srijeda 

Doručak: maslac, džem, polubijeli kruh,voćni čaj 

Užina 1: sezonsko voće, petit keks 

Ručak: cvjetača sa brokulom, mrkvom , krumpirom i maslinovim 

uljem,  

kosani odrezak,polubijeli kruh 

 

 

 

 

 

Četvrtak 

Doručak: kukuruzne pahuljice sa mlijekom 

Užina 1: sezonsko voće 

Ručak: lazanje sa purećim mesom,  

kupus mrkva salata, polubijeli kruh 

 

Petak 

Doručak: topljeni sir, mlijeko sa medom, polubijeli kruh 

Užina 1: sezonsko voće 



Ručak: blitva sa bobom, krumpirom, maslinovim uljem, tvrdo 

kuhano jaje, 

 polubijeli kruh , sok od naranče 

Užina 1: kolač od rogača, čaj od brusnice 
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5,6 satni boravak 

Ponedjeljak 

Užina 1: voćni jogurt, sezonsko voće 

Užina 2: med, maslac, polubijeli kruh, kakao 

 

Utorak 

Užina 1: sezonsko voće, dječji keks 

Užina 2: posebna salama, polubijeli kruh, mlijeko 

 

Srijeda 

Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: maslac, džem, polubijeli kruh,voćni čaj 

 

Četvrtak 

Užina 1: sezonsko voće, petit keks 

Užina 2: kukuruzne pahuljice sa mlijekom 

 

Petak: 



Užina 1: sezonsko voće 

Užina 2: topljeni sir, mlijeko sa medom, polubijeli kruh 

 

 


